
 

 

 

                                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драги читатели, 

Во овој информативен билтен ќе Ве 

информираме за реализираните  

активности од страна на Центарот 

за стручно образование и обука, како 

што се новините во стручното 

образование и обука, разни семинари, 

работилници, издадени публикации, 

конференции, натпревари, 

состаноци, како и други активности 

реализирани од страна на 

вработените во ЦСОО. 

Ви благодариме на вниманието. 



 

 

Студиска посета во Полска 

Организирана во рамките на краткиот твининг проект финансиран од ЕУ: 

Поддршка на модернизацијата за постсредно образование“ (МК 13 IPA SO 01 15 

TWL 

 

Во период од 5 до 9 декември 2016 година се реализираше студиска посета на некои 

образовни институции во Варшава, Полска, од страна на делегација од Министерството за 

образование и наука и Центарот за стручно образование и обука од Р.Македонија. 

Целта на студиската посета беше да се разменат искуства за: образовниот систем, 

институциите надлежни за образовниот процес - нивните надлежности и улога, со посебен 

акцент на пост-средното образование. 

Во овој период се посетија следните институции: 

 Институт за истражување на образованието (IBE) е институција која спроведува 

интердисциплинарни истражувања во врска со функционирањето и ефективноста на 

системот на образование во Полска и учествува во национални и меѓународни проекти. 

Оваа институција е под надлежност на Министерство за национално образование. 

 Центар за развој на образованието е национална институција за обука на 

наставници. Има цел да презема и да спроведува активности за подобрување на 

квалитетот на образованието, во согласност со државните образовни политики од 

областа на општото образование и воспитување, во согласност со промените што се 

воведуваат во образовниот систем. 

 Министерство за национално образование е одговорно речиси за целиот систем на 

образование, со исклучок на високото кое е под надзор на министерот за наука и високо 

образование. 

 Министерство за семејство, труд и социјална политика има надлежности од 

областа на вработувањето и борбата против невработеноста, работните односи и 

услови за работа, бенефиции поврзани со трудот и односи со синдикатот. 

 Полска занаетчиска комора е организација на претприемачи на национално ниво. Во 

нејзиниот состав влегуваат 28 занаетчиски комори, 478 занаетчиски еснафи и 180 

задруги и ја претставуваат најголемата и најстарата структура на економска 

самоуправа во Полска. 

 Центар за стручно образование во Катовице (ZDZ) е најстарата компанија за стручно 

образование во таа област. Во моментот функционира преку мрежа од 30 центри за 

стручно образование и 70 не јавни училишта, а го има статусот на јавна институција. 

Нивната понуда се однесува на компании, институции и индивидуални корисници, 

вклучувајќи вработени лица и лица кои бараат работа. 

 Фондација за развој на образовниот систем која обезбедува можности за 

стекнување општи и специјализирани знаења во формално и неформално 

образование. Оваа фондација ги има надлежностите како нашата Национална агенција 

за европски образовни програми. 

 Интернационален факултет за инженерство претставува оддел на Универзитетот за 

технологии на LODZ, и нуди додипломски и магистерски студии кои се предаваат на 

англиски или на француски јазик. 



 

 

 

 

 

Промовирање на учењето преку работа и можности за развој на заеднички 

стандарди на занимања 

 

Во периодот од 6 до 7 декември 2016 година во Белград се одржа работилница на тема 
„Промовирање на учењето преку работа и можности за развој на заеднички стандарди на 
занимања“ во рамките на земјите од Западен Балкан на Алијансата за учење преку работа. 

Настанот беше организиран од ERI SEE и на истиот присуствуваа земјите-членки на 
SEEVET Net. 

Република Македонија на нас- 
танот беше претставена од: Елена 
Новотни од Бизнис конфедерација-  
та на работодавачи на Република  
Македонија, м-р Роберт Георгиев – 
заменик-директор и м-р Зоран 
Јовчевски - советник од Центарот за 
стручно образование и обука. 

 

На работилницата се 
презентираа искуствата на секоја од 
земјите што ги имаат во рамките на 
ова подрачје, се разработуваа теми 
како што се:  развивање регионална 
соработка за промовирање на 
учењето преку работа, издвојување 
сектори за понатамошна соработка, 
развивање регионална соработка за 
развивање партнерства меѓу 



работодавачите и стручното образование и сл.  

Заклучено беше дека треба и понатаму да се продолжи со работа во ова подрачје, 
потребни се податоци за преземање аналитички мерки и да се практикува партнерското 
работење со сите релевантни чинители и од светот на образованието и од светот на трудот. 
Иако секоја земја има свои специфики и во однос на развојот на економијата и во однос на 
развојот на стручното образование со заеднички напори може да се идентификуваат подрачја 
на соработка во насока на зајакнување на соработката меѓу образованието и пазарот на труд. 

 

 

 

 

 

Лидер на електротехничка струка за 2016 година 

 

       

Државнипт натпревар за „ЛИДЕР“ – избпр на најдпбар ушеник вп електрптехнишка струка 
пд заврщните гпдини вп струшнптп пбразпвание вп Република Македпнија се пдржа на 
9.12.2016 гпд., вп СОТУ„Дпрди Наумпв“ - Битпла. Натпреварпт беще прганизиран и реализиран 
и вп наспка на прпмпвираое на струшнптп пбразпвание вп рамките на пдбележуваое на 
Недела на струшнптп пбразпвание вп Еврппа. 

Натпреварите се реализираа вп три пбразпвни прпфили пд електрптехнишката струка сп 
шетиригпдищнп времетраеое: Електрптехнишар за кпмпјутерска техника и автпматика, 
Електрптехнишар-енергетишар и Електрптехнишар за електрпника и телекпмуникации. 

Натпреварите се реализираа сп прпверка на тепретските знаеоа на ушениците преку 
тестпви и практишните вещтини и сппспбнпсти преку израбптка на практишна задаша. Сите 
ушесници имаа ппдеднаквп пптимални услпви за рещаваое на тестпт и израбптката на 
практишната задаша. 

Oрганизаципната кпмисија на ушилищтетп СОТУ„Дпрди Наумпв“ - Битпла ги имаще 
пбезбеденп сите пптребни предуслпви и прпцедури, спгласнп сп Упатствптп за реализираое 
вакви натпревари. 

Натпреварпт гп меначираще Централна кпмисија кпја рабптеще вп спстав: 

 Драган Стпјанпвуќ - директпр на ушилищтетп-дпмаќин; 

 Нуран Кадриу Чамбази - претставник пд МОН; 



 Тпни Пешалев – претставник на рабптпдавашите; 

 м-р Зпран Јпвшевски - спветник за електрптехнишка струка пд ЦСОО. 

Централната кпмисија рабптеще непрешенп и ги кпнстатира и пбјави резултатите за 
псвпени први три места пп пбразпвни прпфили. 

 

Образовен профил: Електротехнишар за електроника и телекомуникации 

Освпенп 
местп 

Име и презиме на ушеникпт Ушилищте Вкупнп 
бпдпви 

1. Јпрдан Јпванпв ССОУ „Кпле Неделкпвски“ - Велес 62 

2. Димитар Трајкпвски СЕТУГС „Михајлп Пупин“- Скппје 61 

3. Димитар Илиевски СУГС „Владп Тасевски“ - Скппје 47 
 

 

Образовен профил:  Електротехнишар-енергетишар 

Освпенп 
местп 

Име и презиме на ушеникпт Ушилищте Вкупнп 
бпдпви 

1. Јпван Груевски ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ - Охрид 68 

2. Раиф Орушпски СЕТУГС „Михајлп Пупин“ - Скппје 65 

3. Бпрше Јпванпв СОУ „Никпла Карев“ - Струмица 63 
 

 

Образовен профил:  Електротехнишар за компјутерска техника и автоматика 

Освпенп 
местп 

Име и презиме на ушеникпт Ушилищте Вкупнп 
бпдпви 

1. Дамјан Хачибанпв СЕТУГС „Михајлп Пупин“ - Скппје 74 

2. Владимир Дукпски ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски“ – Охрид 69 

3. Петар Ордев ССОУ „Кпле Неделкпвски“ - Велес 67 

 

Врз пснпва на ппкажаните резултати на првпрангираните ушеници пд секпј пбразпвен 

прпфил вп електрптехнишката струка, Централната кпмисија кпнстатираще дека ушеникпт 

Дамјан Хачибанов пд СЕТУГС „Михајло Пупин“ - Скопје, сп псвпени 74 бпдпви вп пбразпвнипт 

прпфил Електротехнишар за компјутерска техника и автоматика, е највиспкп рангиран 

натпреваруваш вп електрптехнишката струка и треба да биде Лидер на електрптехнишката 

струка. 

Централната кпмисија на крајпт пд натпреварпт сп задпвплствп кпнстатираще дека 
третите пп ред државни натпревари за избпр на Лидер на електрптехнишката струка се мнпгу 
успещнп прганизирани и реализирани сп виспк степен на ентузијазам ппкажан пд страна на 
сите вклушени шинители.  



 
     

 

 

 

  

 

 

 

            

         

 

  

 

 

 



     

     

        

 

 

 

Лидер на машинска струка за 2016 година 

 



 

Државниот натпревар за „ЛИДЕР“ – избор 
на најдобар ученик во машинска струка од 
завршните години во стручното образование во 
Република Македонија се одржа на 9.12.2016 
год., во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола. 
Натпреварот беше организиран и реализиран и во насока на промовирање на стручното 
образование во рамките на одбележување на Недела на стручното образование во Европа. 

Натпреварите се реализираа во три образовни профили од машинска струка со 
четиригодишно времетраење: Автотехничар - Мехатроничар, Машински техничар и Техничар 
за компјутерско управување. 

Натпреварите се реализираа со проверка на теоретските знаења на учениците преку 
тестови и практичните вештини и способности преку изработка на практична задача. Сите 
учесници имаа подеднакво оптимални услови за решавање на тестот и изработката на 
практичната задача. 

Oрганизационата комисија на училиштето СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола ги имаше 
обезбедено сите потребни предуслови и процедури, согласно со Упатството за реализирање 
вакви натпревари. 

Натпреварот го менаџираше Централна комисија која работеше во состав: 

 Драган Стојановуќ - директор на училиштето-домаќин; 

 Нуран Кадриу Џамбази - претставник од МОН; 

 Тони Печалев – претставник на работодавачите; 

 м-р Ридван Зеќири - советник за машинска струка од ЦСОО. 

Централната комисија работеше непречено и ги констатира и објави резултатите за 
освоени први три места по образовни профили. 

 

 

Образовен профил: Автотехничар - мехатроничар 

Освоено 

место 
Име и презиме на ученикот Училиште 

Вкупно 

бодови 

1. Горан Димоски СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола  71 

2. Кристијан Ристов СОУ „Никола Карев“ - Струмица 67 

3. Климент Ѓорѓиевски ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид 56 

 

 



Образовен профил: Техничар за компјутерско управување 

Освоено 

место 
Име и презиме на ученикот Училиште 

Вкупно 

бодови 

1. Кристијан Крстевски ССОУ „Коле Неделковски“ - Велес 64 

2. Јован  Цветковски  ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид  50.33 

3. Христијан Силјановски СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола 39.66 

 

 

Образовен профил: Машински техничар 

Освоено 

место 
Име и презиме на ученикот Училиште 

Вкупно 

бодови 

1. Антониј Апостоловски СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола 67.33 

2. Бајрам  Рамаданоски ОЕМУЦ „ Св.Наум Охридски“ - Охрид 63.98 

3. Христијан Трајкоски СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ - Прилеп 56.32 

 

 

Врз основа на покажаните резултати на прворангираните ученици од секој образовен профил 

во машинската струка, Централната комисија констатираше дека ученикот ГОРАН ДИМОСКИ 

од СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола, со освоени 71 бод во образовниот профил Автотехничар – 

Мехатроничар, е највисоко рангиран натпреварувач во машинската струка и треба да биде 

Лидер на машинска струка. 

Централната комисија на крајот од натпреварот со задоволство констатираше дека третите 

државни натпревари за избор на лидер во машинската струка се успешно организирани и 

реализирани со висок степен на ентузијазам покажан од страна на сите вклучени чинители. 

            

                     



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидер на сообраќајна струка за 2016 година 

 

Државниот натпревар за „ЛИДЕР“ – 
избор на најдобар ученик во сообраќајна 
струка од завршните години во стручното 
образование во Република Македонија се 
одржа на 9.12.2016 год., во СОТУ „Ѓорѓи 
Наумов“ - Битола. Натпреварот беше 
организиран и реализиран и во насока на 
промовирање на стручното образование во 
рамките на одбележување на Недела на 
стручното образование во Европа.  

Натпреварите се реализираа во два 
образовни профила од сообраќајна струка 
со четиригодишно времетраење: техничар 
за транспорт и шпедиција и техничар за патен сообраќај. 

Натпреварите се реализираа со проверка на теоретските знаења на учениците 
преку тестови и проверка на практичните вештини и способности преку изработка на 



практична задача. Сите учесници имаа подеднакво оптимални услови за решавање на 
тестот и изработката на практичната задача. 

Oрганизационата комисија на училиштето СОТУ„Ѓорѓи Наумов“ - Битола ги 
имаше обезбедено сите потребни предуслови и процедури, согласно со Упатството за 
реализирање на вакви натпревари. 

Натпреварот го менаџираше Централна комисија која работеше во состав: 

 Драган Стојановиќ - директор на училиштето-домаќин; 

 Нуран Кадриу Џамбази - претставник од МОН; 

 Тони Печалев - претставник на работодавачите; 

 Азра Тутиќ - советник за сообраќајна струка од ЦСОО. 

Централната комисија работеше непречено, ги констатира и ги објави 
резултатите на учениците. Во прегледот подолу се дадени резултатите за освоени 
први три места по образовни профили: 

 

Образовен профил: Техничар за транспорт и шпедиција 

Освоено 

место 
Име и презиме на ученикот Училиште 

Вкупно 

бодови 

1. Ана Јакимовска СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје 45 

2. Тамара Адамчевска ССОУ „Коле Неделковски“ - Велес 25 

3. Марија Вангелова СОУ „Богданци“ - Богданци 21.5 

 

Образовен профил: Техничар патен сообраќај 

Освоено 

место 
Име и презиме на ученикот Училиште 

Вкупно 

бодови 

1. Дејан Коцев ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид  60.5 

2. Марија Стојаноска СОУ „Ристе Ристески - Ричко“ 27 

3. Мартин Јакимовски АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје  10 

 

Врз основа на покажаните резултати на прворангираните ученици од секој образовен 

профил во сообраќајната струка, Центра- лната комисија констатираше дека ученикот 

ДЕЈАН КОЦЕВ од ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ - Охрид, со освоени 60.5 бода во 

образовниот профил техничар за патен сообраќај е највисоко рангиран натпре- 

варувач во сообраќајната струка и го пред -

лага 

за 

Лиде

р на 

сообр

аќајна

та 

струк

а. 



На крајот од натпреварот, Централната комисија со задоволство констатираше дека 

третите државни натпревари за избор на лидер во сообраќајната струка се успешно 

организирани и реализирани со висок степен на ентузијазам, покажан од страна на 

сите вклучени чинители. 


